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Kerkdiensten 
 
 
 
 
 

Zondag  8 december 10.00 uur 2e Advent, Heilig Avondmaal 
Voorganger ds. P.J. Vrijhof 
Organist W. Stroman 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag  15 december 10.00 uur 3e Advent 
Voorganger ds. Th. B. Hop uit Hillegom m.m.v. koor  "TOUT VENANT” 
Organist C. Verschoor 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag   22 december 10.00 uur 4e Advent 
Voorganger ds. N. Paap uit Vlaardingen 
Organist W. Stroman 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
 
 
 
Dinsdag  24 dec  19.00 uur Kinderkerstdienst met Musical 
Voorganger ds. P.J. Vrijhof   o.l.v. Maaike en Marjolein 
Collecte Kinderen in de knel    
 
Dinsdag  24 dec  22.00 uur Kerstnachtdienst 
Voorganger ds. P.J. Vrijhof   m.m.v. “Beach Pop Singers” 
Organist W. Stroman 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Woensdag 25 dec  10.00 uur 1e Kerstdag 
Voorganger ds. P.J. Vrijhof   m.m.v. damesgroep "UPTIME” 
Organist W. Stroman 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
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Zondag   29 dec  10.00 uur 
Voorganger ds. J.A.J. Seeleman uit Haarlem 
Organist H. van Amerom 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Dinsdag  31 dec  17.00 uur in Agathakerk 
Voorganger  ds. P.J. Vrijhof en Pastor Bart Putter     
Collecte  Lokale Raad van Kerken           oecumenische oudejaarsdienst 
   
 
Zondag   5 jan  10.00 uur Nieuwjaarsbegroeting 
Voorganger ds. P.J. Vrijhof 
Organist  
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag   12 jan  10.00 uur  
Voorganger ds. N.G. Scholten uit Aerdenhout 
Organist  
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Zondag   19 jan  10.00 uur Heilig Avondmaal 
Voorganger ds. P.J. Vrijhof 
Organist W. Stroman 
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk 
 
Oecumenische Diensten in Nieuw Unicum  
Zaterdag 14 december 10.45 uur ds. P.J. Vrijhof, Advent/ Kerst 
 
Oecumenische Diensten in Huize Bodaan 
Maandag  16 december 16.00 uur ds. P.J. Vrijhof, Advent/ Kerst  
Maandag 13 januari 16.00 uur ds. P.J. Vrijhof 
       

Agenda 
Woe   4 dec. Moderamen  in consistorie 20.00 uur 
Di  10 dec. Kerkenraad  in consistorie 19.45 uur 
Do  19 dec.  Ouderenkerstviering in kerk  13.30 uur 
Zat  21 dec. Mastreechter Staar in Agathakerk 20.00 uur 
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Opname in het ziekenhuis 
De ziekenhuizen geven om redenen van privacy uw 
naam na een opname niet automatisch door aan de 
kerk waar u bij hoort. Wanneer u in het ziekenhuis 
bezoek wilt ontvangen vanuit uw kerk, dan kunt u 
dit doorgeven via een telefoontje aan de predikant  
ds. John Vrijhof, tel: 06 1212 0218. 

 
 
Van de Dominee 
 
 
 

Terugblik 
 

De laatste zondag van het kerkelijk jaar is een dienst met extra symboliek en 
muziek en dat maakt de dienst bijzonder.  
Dit jaar speelden de dochters van Jubal (Genesis 4: 21; volgens de NBG of NB-
vertaling, de Statenvertaling vertaalt meer ten gunste van Willem, de organist 
die ochtend) - Musica di Flauto - en Arno (of hij zich een zoon van Jubal mag 
noemen hangt af van uw visie op de vleugel) en schiepen daarmee ruimtes die 
ons hielpen om meer te beleven.  
Lida had niet alleen een mooi bloemstuk gemaakt vol symboliek maar ook een 
schikking van het meubilair gemaakt die rust creëerde. Verder was er ook het 
gedicht van Yvonne die ieder die een kaars aanstak, meekreeg als aandenken 
aan deze viering. 
 

Dit alles gaf aan de dienst de ruimte om iets meer aan de dienst te beleven 
dan aan een “gewone” kerkdienst en ook gaf het een impuls er zelf in te 
participeren.  
 

Achter de schermen - of liever het scherm en het geluid - zaten twee 
troubleshooters. Want hoe geavanceerder de techniek, hoe meer verrassingen 
je op zo een laatste moment kan krijgen. De router liet het die morgen wat 
afweten, maar dankzij de deskundigheid van Rob en Stef heeft vrijwel niemand 
daar iets van gemerkt.  
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Overigens wist u dat wanneer er een gastpredikant is Stef de presentaties 
maakt en bedient? Vaak loopt hij mijn presentaties nog even na voor de 
finishing touch. 
 
Wat echter nieuw voor sommigen was, was de wereld die achter de tekst van 
openbaringen 2: 17b verborgen is. De redacteur van het kerkblad - Hanneke - 
vroeg mij dan ook dit eens op papier te zetten.  
 
Openbaring 2: 17b:  

“Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit 
steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve 
degene die het ontvangt.” 
 
Gedenken  
Deze tekst kreeg een rol in de liturgie omdat wij witte stenen gebruiken om de 
overledenen van het afgelopen jaar te gedenken. 
Op die steen schrijven wij de doopnamen van de overledenen en gedurende 
het kerkelijk jaar, herinneren die stenen ons die veelzeggende namen. De 
stenen liggen in de kapel waar je even stil kunt zijn en een kaarsje ontsteken. 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar krijgen de nabestaanden een 
uitnodiging en krijgen zij de steen mee.  
 
Recht en gerechtigheid  
Achter de tekst van openbaringen gaan twee werelddelen schuil met een heel 
verhaal over: visie op recht en genade. Ik zal proberen dat hier zo kort als 
mogelijk weer te geven.  
Het witte steentje komt uit de Romeinse rechtspraak. Wie na een oordeel van 
de rechter vrij werd gesproken kreeg als bewijs van dat oordeel een witte 
steen met daarop zijn naam. Wie schuldig werd bevonden kreeg een zwarte 
steen. Dat Romeinse recht is later wereld beroemd geworden. Ze werd het 
fundament van onze rechtsstaat en werkt kritisch (van het woordje kritein - 
scheiden): met schuld en onschuld.  
Nu kunnen wij ons niet meer voorstellen hoe je anders over recht zou kunnen 
denken, maar in het oude testament zien wij sporen van een heel ander soort 
van recht. En dat zien we vooral terug in het Hebreeuwse woord - öã÷ä - 
tsedaqah. Daarin zit de notie van gerechtigheid en dat is: tot je bestemming 
brengen. Een Tsadiek/Richter/Wijze (de rechters uit het oude testament) nu 
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helpt je om op die plek te komen waar je hoort te komen. En die notie werd 
verbonden met God; een Herder. 

Twee culturen komen samen  
Toen de Romeinen de wereld veroverden, 
kwam met hun visie op recht, een 
heroverweging op de voorstelling van God. Is 
God nu; “iemand” die je tot je bestemming 
kan brengen, of “iemand” die je veroordeeld - 
afscheid?  
 
 

U merkt dat deze vraag nog steeds speelt in het – Europese -  christelijk geloof. 
God als (ver)oordelende rechter of God als herder. De schrijvers van het boek 
openbaringen verwerken in dit zinnetje van openbaringen hun visie. De 
redenering is als volgt: God is de God van de - çðï - “chanan”, dat wij meestal 
vertalen met genade. Maar genade heeft in onze taal de klank gekregen van; 
het gevecht opgeven, en dat terwijl er ook iets in moet klinken van plezier en 
gunnen. Het best is dat woord volgens mij te vertalen, zoals het Jiddische dat 
deed inburgeren in de taal van mijn jeugd, het Amsterdams. Chanan werd 
vertaald met het woordje “gein”. God heeft “gein” in mensen. Het beeld is dus 
niet dat er “boos” vanuit een “hoog en droog” naar de mens wordt gekeken 
met een veroordelende blik en scheidend oordeel, nee het is veeleer een 
liefdevolle bewogenheid, als een “iemand” die er plezier in heeft wanneer je 
goed functioneert en het “zelf” getroffen laat zijn en bevraagt wanneer het 
slecht gaat en de vraag stelt wat kan ik doen? 
 

Het centrale idee 
In de visie van Openbaringen op het geloof gaat het er dus niet om of we het 
goed of fout doen, maar of we daar komen waar we zouden kunnen komen: 
onze bestemming. En die bestemming is niet een “plek” maar een “wijze van 
zijn”. Het proces dat zin geeft aan ons leven is dat wij aan het “worden zijn” en 
steeds meer de mens worden die we “kunnen zijn”. We zijn bezig ons “een 
identiteit te maken” en dat lukt ons slechts binnen een kring die ons feedback 
geeft in ons proces. Het proces van worden is vaak niet eenvoudig. In de tekst 
klinkt mee dat het een woestijntocht is met manna. Manna was het brood dat 
het volk op zijn woestijntocht naar het beloofde land - haar bestemming - 
ontving. 
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Tenslotte, de tekst over de witte steen  
Nu, op de witte steen komt de naam te staan die we geworden zijn in ons 
leven. Die naam komt op de witte steen omdat er sprake is van “chanan” gein, 
gunnen of zo u wilt genade en geen sprake is van een veroordelende God.  
 
Het manna verwijst naar de begeleiding. Wij zullen zelf de “woestijntocht van 
het leven” op weg naar de belofte die in ons huist, moeten gaan, maar we 
krijgen leeftocht - manna - om er te komen. 
 
En de naam die op de steen staat is de erkenning, niemand kent hem maar de 
ontvanger beseft “In die naam ben ik ten diepste gekend”. We zijn in ons leven 
op zoek naar onze werkelijke identiteit, gaandeweg wordt die ons duidelijker, 
door de feedback die we vanuit onze omgeving krijgen. We kunnen nooit 
zeggen tegen de mensen om ons heen; zo ben ik nu eenmaal en daarmee 
moet je het doen. Nee, je doet voortdurend je best om te beantwoorden en zo 
verander je. Wat dat betreft is de ontwikkeling van onze identiteit een 
zoektocht, een woestijntocht. Een tasten om te worden wie je kunt zijn 
gevormd door soms pijnlijke feedback. 
 
Slot opmerking 
Achter één zo’n zinnetje gaat dus een wereld schuil. Zoals ook achter ieder 
mens een wereld schuilgaat. In de loop van de tijd krijgt een mens steeds meer 
betekenis voor ons, en als het goed is heeft die mens ook zelf aan die 
betekenis gewerkt. Het is daarom goed dat er in onze kerk een kapel is om 
daar van tijd tot tijd er eens bij stil te staan bij die mensen; welke betekenis 
welke naam - heeft deze mens zich in mijn leven gemaakt en wat is die mens 
voor feedback op mijn identiteit, mijn levensweg?  

Met vriendelijke groet, 
John Vrijhof 
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Door Lida werd een toelichting op het bloemstuk gegeven: 
 
Witte bloemen: de kleur van 
zuiverheid, 
de liturgische kleur van die zondag. 
 
De geknakte rietstengels 
symboliseren de vergankelijkheid 
van ons leven. 
 
Terwijl de klimop, die is verwerkt, 
verwijst naar God’s trouw. 
Klimop hecht zich, laat niet los. 
 
Er bij liggen witte stenen met op 
iedere steen de naam van de 
overledene, 
die wij vandaag gedenken. 
 
Tot slot in het hart van de schikking 
een vlammetje van de liefde: God’s liefde die eeuwig is. 
 

  



10 

 

Door Yvonne  werd het volgende eigen gemaakte gedicht voorgedragen.  
 

Heer 
 
we bewandelen een pad van gemis 
waar in het duister Uw Licht schijnt 
want zoals U onze geliefden kende, 
kent en doorgrondt U ook onze ziel 
 

U die onze geliefden bij name riep 
 

U maakte hen 
tot Uw overwinnaar 
schreef de nieuwe naam 
op een witte steen 
 

nodigde hen om te eten 
van de levensboom 
geworteld in het paradijs 
waar zij nu mogen rusten 
 

tot ons pad van gemis 
het pad van eeuwigheid zal kruisen. 
 
 
 

Door het Fluitensemble “Musica di Flauto”o.l.v. Irene  
werd meerdere stukken o.a. van J.S. Bach: ‘Bist du bei mir’, ‘Jesu, meine 
Freude‘ en “Air” ten gehore gebracht. 
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Door Arno  werd onderstaand lied gezongen en beleidde zichzelf op de 
vleugel. 

 
 

 

Ik zal er zijn 
 
 
 
 

 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 

Kinga Bán † 2019  
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Gebed 
Telkens weer zien we, de eeuwen door, en ook vandaag de dag hoe mensen 
zich willen laten gelden: Mensen willen gezíen, bewonderd worden. 
Regeringsleiders willen de grootheid onderstrepen; van hun land, of van 
zichzelf…? 
Hoe velen gaan daar helemaal in mee; laten zich zand in de ogen strooien. 
 

Dat wij metterdaad uit zijn op het laten gebeuren van wèl-zijn in onze 
verscheurde wereld.  
Dat wij opstaan en leven met nieuwe moed ons leven in dienst te stellen van 
de waarheid en de heelheid van de schepping, waar ook ter wereld.  
Waar mensen neergebogen zijn arm en zonder toekomst moeten gaan 
dat wíj uit zijn op verandering en zoeken naar wegen tot herstel.  
 

Waar onverdraagzaamheid heerst, dat wíj naar mensen toegaan, niemand 
negeren, en ook anderen daartoe aanmoedigen.  
Waar mensen arm zijn, dat wij van de rijkdom, die wij ontvingen, delen.  
Waar oorlog woedt, en geweld, dat wij vredestichters willen zijn, wegwijzers 
naar welzijn, naar vrede die geen einde heeft.  
Waar alles dor en droog is, dat wij zijn als de milde regenbuien die de 
onvruchtbare woestijn verandert in grazige weiden.  
 

Dat we vol worden met de geest die levend maakt; aandacht hebben voor 
elkaars verhalen. 
Wees een lamp voor onze voeten; dat wij een goede toekomst vinden. 
Dat onze liefde groot mag zijn groot genoeg om over grenzen heen de 
vreemdelingen onze hand te reiken.  
 

Dat onze liefde wijd mag zijn wijd genoeg om de ravijnen van vijandschap en  
haat te overbruggen.  
Dat onze liefde warm mag zijn warm genoeg om in de koude nacht de dagen 
met wat vrede toe te dekken.  
Dat onze liefde diep mag zijn diep genoeg geworteld in de ziel om in de droge 
tijden stand te houden.  
 

Waar mensen ziek zijn of eenzaam, een geliefde hebben verloren, en het daar 
vaak nog zo moeilijk mee hebben, dat wíj daar oog voor hebben; 
mensen nabij zijn, aandacht geven, warmte en genegenheid. 
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Dat verdriet en wanhoop, onverschilligheid en bitterheid niet het laatste 
woord hebben in ons leven. 
Dat wij opstaan tot mensen die elkaar het léven geven. 
 

U bent met ons, alle dagen. 
Met uw woorden zegent U ons, al de dagen van ons leven. 
 

God, wees ons allen nabij!  Amen. 
     Ds. Th.B. Hop,  

Uitgesproken in de dienst van 3 nov. 2019 
 

 

Toelichting van dominee Hop over de wijze van zijn 
bidden 
 

Van beslissende betekenis voor mij is geweest dat ik twee 
jaar (1956-1958) op Goeree-Overflakkee gewoond heb. 
Net na de Watersnoodramp. 
Mijn vader was dominee in Nieuwe Tonge en overleed in 
juli 1957. 

In dat dorp verdronken 85 mensen; in Oude Tonge 305.  
De verhalen die ik, als kind nog daarover hoorde, hebben heel veel indruk op 
mij gemaakt. Hoe kon dit gebeuren; hoe kon God dit laten gebeuren. Of het 
toen was, weet ik niet. Maar de gedachte dat je in een gebed van alles kon 
vragen wat God dan moest uitvoeren, heeft me altijd tegen gestaan; heb ik me 
altijd tegen verzet. 
Ik probeer mijn gebeden zo te formuleren dat er gezegd wordt dat wíj dingen 
in de wereld moeten ondersteunen, veranderen. Dan krijg je heel andere 
gebeden. In mijn gebed vraag ik niets van God; ik roep ons op het geloof actief 
vorm te geven. De Naam van God komt amper in mijn gebed voor. Alleen ter 
afsluiting: ‘God wees ons allen nabij’, en dat betekent niet ‘God, ontferm u 
over ons’, maar dat wij allen vervuld mogen zijn met alles waar God bij 
aanwezig wil zijn; waar we iets van God mogen herkennen: Iets van God om 
ons heen. 
Het ‘Onze Vader’ laat ik vaak bewust weg. Men zegt soms: ‘Het meest 
volmaakte gebed’; en ‘Jezus leerde het ons’…  
Daar zou ik graag nog eens van gedachte over willen wisselen. 
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Lied van de maand december is: Lied 461: “Wij wachten op de koning” 
1 t/m 4 

1.Wij wachten op de koning  3.Het vuur van onze vreugde, 
  die ons de vrede brengt,    de gloed van ons gezang 
  ontsteken onze lampen    zal niet meer kunnen doven 
  totdat Hij komt!     totdat Hij komt! 
 

2.Vier kaarsen zullen branden.  4.Wij wachten op de koning; 
  Het licht groeit vlam voor vlam.   zijn ster is al gezien. 
  Het houdt de nacht gevangen    Vol vrede is de morgen  
  totdat Hij komt!     wanneer Hij komt! 
 
Deze tekst ontstond vanuit een weerzin tegen de zoete adventsliedjes, die 

alleen maar aftellen naar de geboorte van een ‘kindje’. Vanouds gelden deze 

weken, in het verlengde van de laatste weken van het kerkelijk jaar, als een tijd 

waarin de eindverwachting, de zogenaamde eschatologie, sterk is. Christus 

wordt begroet én de invulling van deze ‘laatste dingen’; Christus, als de ‘koning 

die vrede brengt’, als de ‘Zonne der gerechtigheid’. Naar Hem werd en wórdt 

nu nog uitgezien. Zonder deze noties blijft het geboorteverhaal 

geromantiseerd en geïsoleerd. 

Daarom worden de adventskaarsen vergeleken met de lampen van de meisjes 

uit de gelijkenis. De wíjze meisjes wel te verstaan, die olie genoeg hebben om 

de nacht te verduren (strofe 2 en 3). De vierde strofe knipoogt naar het 

verhaal van de ándere wijzen, die de ster volgden. Tegelijk geeft dat ook aan 

hoezeer nog altijd onze verwachting het komen van de vredekoning geldt. Hij 

heeft zich in Jezus aangediend (dat gedenken wij), maar hij zal nog voorgoed 

komen (dat verwachten wij). 

Dit lied ontstond in de praktijk van de Amsterdamse Oude Kerk-gemeente, 

waar het jaarlijks door groot en klein tezamen wordt gezongen bij het 

aansteken van de adventskaarsen. 

Auteur Sytze de Vries 
Uit www.liedboekcompendium 

 
Lied van de maand januari is:  Lied 520, “De Wijzen”, verzen 1 t/m 6 
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Van de voorzitter 
 

Een tijd van belofte breekt aan. Waarin Gods belofte aan ons mensen wordt 
vervuld. 
Een feestelijke maand die niet voor iedereen een mooi randje heeft. Daar 
spelen gemis of zorgen een te grote rol. Zondag Voleinding hebben we de 
namen genoemd van hen die ons het afgelopen jaar ontvielen. Maar ook rouw 
van langer geleden kan ons nog zwaar wegen. Daarom heeft God ons aan 
elkaar gegeven om troostende armen, luisterende oren en helpende handen 
te bieden. 
Ik hoop dat u in de gelegenheid bent om één van de Advents- of 
Kerstvieringen te bezoeken.  
Ik spreek de hoop uit dat u dan een sprankje van het Licht mag ervaren. 
 

Op zondag 5 januari willen we elkaar na afloop van de dienst een gezegend 
Nieuwjaar wensen en onder het genot van een hapje en drankje  op het 
nieuwe jaar toosten. 

 

Namens de kerkenraad wens ik u vast Gezegende Kerstdagen en een 
voorspoedig Nieuwjaar. 

Yvonne  

Vanuit de diaconie 
 
Een feestmaand breekt aan. Een maand waarin de diaconie wil omzien naar 
hen voor wie dit juist een moeilijke maand is. Dat willen wij doen door een 
attentie te brengen bij hen die niet meer in staat zijn de kerk te bezoeken of zij 
die het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren.  
In samenwerking met de Agathaparochie heeft de diaconie een gift gedaan 
aan de voedselbank. Er zullen Kerstpakketten samengesteld en verdeeld 
worden aan hen die wekelijks een pakket van de voedselbank ontvangen. Wij 
danken ook een anonieme gever die hier een gift van €250,- voor heeft 
gegeven. 
Verder heeft de diaconie een gift ontvangen van stichting Hulsmanhof t.b.v. 
Stille Hulp.  
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De komende maand zullen wij collecteren voor: 
8 dec: diaconie algemeen 
15 dec: Kerstviering oudere gemeenteleden 
22 dec: diaconie algemeen 
24 dec: kinderen in de knel 
25 dec: diaconie algemeen 
29 dec: bloemenfonds 
5 jan: diaconie algemeen 
 
Mocht u een gift willen schenken dan kunt u deze o.v.v. het gewenste doel 
overmaken naar NL97ABNA0565729780. 

Met vriendelijke groet namens de diaconie. 
Yvonne  

 
Kerstviering voor oudere gemeenteleden.  
 

Donderdag 19 dec om 13.30 uur zal de jaarlijkse Kerstviering voor oudere 
gemeenteleden plaats vinden. Een viering voor gemeenteleden ouder dan 75 
jaar zijn, maar ook jongeren zijn van harte welkom. Het gaat om de 
ontmoeting in deze dienst. Vieren met elkaar en gezamenlijk een fijne middag 
hebben in deze voor sommigen moeilijke tijd. 
We hopen u deze middag een sprankje licht mee te geven. 
Dit jaar zijn we zeer verheugd om te melden dat de kinderen van de Oranje 
Nassau School onder leiding van Maaike en Marjolein enkele kerstliedjes ten 
gehore zullen brengen. 
Meldt u even of u aanwezig bent deze middag? Dit in verband met de inkoop. 
We zoeken ook wat jongere gemeenteleden die willen helpen met het 
serveren van de hapjes en drankjes. 
Opgeven voor deze middag kan bij Yvonne : 
na afloop van de dienst op 8 of 15 december. 
 

We hopen u te mogen begroeten op donderdag 19 dec. 
De Diaconie 
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WERKGROEP  EREDIENST 
In de maand december staan tijdens de kerkdienst enkele muzikale optredens 
op het programma. 
 
Op ZONDAG 15 DECEMBER zal het, ons inmiddels bekende , koor  "TOUT  
VENANT "medewerking verlenen . 
Ds Hop zal die morgen de voorganger zijn . Aansluitend geven zij nog een klein 
concertje.Na afloop van de dienst zal er koffie met een broodje zijn. 
 
Tijdens de Kinderdienst op KERSTAVOND om 19.00 uur zal een kerstmusical  
door de ONS school worden opgevoerd. 
 
Tijdens de dienst op KERSTAVOND om 22.00 uur  gaan de  "BEACH POP 
SINGERS" medewerking verlenen. 
 
Op KERSTMORGEN komt de damesgroep  "UPTIME" zingen in de dienst. 
Zij waren al een keer bij ons voor een zomeravondconcert. 
 

Een hartelijke groet namens de werkgroep Eredienst ,  
Lida . 
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KINDERKERSTFEEST 
Dit jaar is er weer Kinderkerstfeest in de kerk. 
Iedereen is hier van harte voor uitgenodigd. We 
zingen liedjes, zeggen een Advent-gedicht op en 
er zal een musical zijn. Ongeveer 50 kinderen 
van de Oranje Nassauschool spelen en zingen 
de kerstmusical “Het lege boek” 
Wie leest het kerstverhaal eigenlijk nog? En wat 
heeft het voor betekenis voor de mensen van 
nu? De kerstfiguren uit het boek vragen zich dit 
af en stappen 1 voor 1 uit het boek. Gelukkig 
zijn er kinderen die nog nieuwsgierig zijn naar 
het verhaal. Zo komen de figuren 1 voor 1 weer 
terug in het boek. Ook dat ene speciale kind, 
het kerstkind dat de vrede brengt. 

Kinderkerstfeest  kerstavond dinsdag 24 december om 19.00 uur in de 
Protestantse kerk. Iedereen is hier van harte voor uitgenodigd! Vriendjes 
vriendinnetjes, oma, opa, en iedereen die wil komen kijken. 
Vier met de kinderen Kerst. 
 
ADVENTTIJD 
Vanaf aankomende zondag ( 1 december) is het Advent in de kerk. 
Dan gaan we met de kinderen een dienblad mozaïeken en kaarsen maken en 
natuurlijk de liedjes van de musical oefenen. 
Dit zal zijn op zondag van 10.00 uur tot 11.00 uur in het jeugdhuis bij de kerk. 
U kunt dan zelf naar de kerk, of gewoon 
uw kind brengen. 
In de 4 zondagen van Advent gaan we 
met de kinderen op weg naar het licht. 
Na vier zondagen hebben de kinderen 
allemaal een mooi dienblad met 
kaarsen. De vier kaarsen van Advent.   
Mocht uw kind hieraan mee willen doen, dan graag opgeven via: 
maaike.cappel@salomoscholen.nl 
 

Vriendelijke groet, Juf Marjolein en juf Maaike 
en de kindernevendienst van de Protestantse Kerk. 
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HET  GOEDE  UUR 

 
Op woensdag 27 november hebben de dames van Het Goede Uur weer 
kunnen genieten van een heel gezellige koffie-ochtend. Om in 
Sinterklaasstemming te komen werden wij ontvangen met koffie en heerlijk 
speculaasbanket. Om het daarna helemaal compleet te maken, had Cor zelf 
een Sinterklaasgedicht gemaakt (mijn compliment, Cor!). 
Onze spreker was de heer Jan Spoelder. Hij bracht een fijne lezing over de 
Griekse mythologie. Dat was wel even omschakelen. Hij legde ons uit waar 
bekende uitdrukkingen vandaan komen, zoals “het paard van Troje”, 
“argusogen”, “een achilleshiel”, “een narcist”, “titanenwerk”, “een Adonis”, 
“een Oedipuscomplex”, enz. Het werd een humorvolle kennismaking met 
mooie beelden. 

De laatste maand van het jaar sluiten wij af met een     ADVENTSVIERING. 
Traditiegetrouw beginnen wij met een broodmaaltijd. 
De viering vindt plaats op: 
 

WOENSDAG  11  DECEMBER 
IN  HET  JEUGDHUIS 

AANVANG  13.00  UUR 
DEUR  OPEN  VANAF  12.30  UUR 

 
De kosten bedragen voor leden 6 euro en voor niet leden 8 euro. 
U kunt zich tot 6 december opgeven bij Elly F. 

 
 

Namens het bestuur, 
Froukje  
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Afgelopen bijeenkomsten  
Zondag 3 november ging ds. Th.B. Hop uit Hillegom voor. Hij predikte n.a.v.      
1 Samuel 25: 1-42. Zijn gebed is in dit kerkblad opgenomen.  
Zondag 10 november ging ds. John Vrijhof voor en predikte n.a.v. Lucas 19. 
Zondag 17 november ging ds. Marijke Gehrels uit Amsterdam voor en predikte 
n.a.v. 1 Samuel 3: 1-14 “Gods stem verstaan”. 
 

Alle drie de preken zijn terug te lezen op onze website: www.kerkzandvoort.nl, 
onder “Kerkdiensten”. 
 

Zondag 24 november ging ds. John Vrijhof voor. U heeft reeds over deze 
Zondag Voleinding kunnen lezen voorin het kerkblad. 
Hij preekte n.a.v. Psalm 139. De volgende kernwoorden stonden op het 
scherm:  
- Gekend zijn 
- Haat – religieus gefundeerd 
- Psalm berijming 
- Kennis of gekend zijn (   ידע  -  Jada)  
- Niets is o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. 
- Tweede onderwerp 
- Onderscheid:  God en NAAM van God (יהוה     -   JHWH) 

Hanneke 
 

 
Afbeelding App  
 

 
 

Mentimeter 
In veel gezinnen was het vroeger het gebruik om in de familiekring na de 
kerkdienst bij elkaar te komen en de preek nog eens kritisch door te nemen. 
Veel mensen zullen daar geen prettige herinneringen aan hebben omdat ze als 
kind de vraag kregen “en waarover ging de preek”; het was dan een soort 
overhoring. Het was ook de tijd dat de oudere generatie wist wat de dominee 
‘had moeten zeggen’ volgens de norm van zijn kerk. Preken waren volgens het 
schema; ellende, verlossing en dankbaarheid opgebouwd en verkondigden de 
leer van de kerk waarin iedereen min of meer hetzelfde dacht. 

http://www.kerkzandvoort.nl/
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Tegenwoordig zijn de vragen en antwoorden niet meer voorgegeven en zijn 
wij een pluriforme kerk, en ik vind dat een rijkdom, alleen een andere mening 
laat je nog eens nadenken over je eigen mening. Al moeten we nog wel 
wennen aan die meningsverschillen en hoe die te bespreken. En wat als de 
mening van een ander te ver bij jou vandaan staat, zijn er dan grenzen aan de 
pluriformiteit?  
Misschien zijn deze complicaties ook wel de rede waarom het geloofsgesprek 
wat verdwenen is terwijl velen er toch ook wel behoefte aan hebben. En in de 
verkondiging is het toch altijd maar weer eenrichtingsverkeer en dat vinden 
velen niet meer van deze tijd.  
 
Al lange tijd is het een wens van mij wat meer interactie te krijgen, in de 
kerkdienst maar dan wel op een manier dat de tijd niet uit de hand loopt en 
we niet nieuwe onderwerpen aansnijden.  
Een aantal keren maakte ik nu bij conferenties en colleges mee dat de 
“mentimeter” gebruikt werd.  

 
 
 
De smartphone wordt ingezet om op het scherm voorin de zaal standpunten 
en meningen vanuit de zaal anoniem zichtbaar te maken. Je kunt vragen 
stellen en zichtbaar maken hoe de zaal er over denkt en het is zelfs mogelijk de 
mensen opmerkingen te laten typen die dan op het scherm verschijnen. 
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Natuurlijk wanneer je dit voorstelt om in een kerkdienst te doen is het 
bezwaar direct; wie heeft zo’n apparaat, neemt hem ook nog mee en is handig 
genoeg om er ook mee om te gaan.  
 

Tenminste dat waren in mijn vorige gemeente de vragen toen men ook de 
mogelijkheid ging bieden om de collecte via de smartphone mogelijk te 
maken. Het werd echter een groot succes, want wie heeft er tegenwoordig 
nog collectegeld?  
 

En bovendien ook de kerk moet natuurlijk met haar tijd mee gaan. Wanneer 
we vandaag niet met de tijd meegaan, lopen we morgen achterop. Daarom wil 
ik beetje bij beetje en af en toe ook gebruik gaan maken van de mentimeter.  
 

Natuurlijk, ook ik moet dat nog leren en ik moet ook nog maar afwachten of er 
voldoende animo is, maar dit soort zaken houdt ons wel jong.  
 

Wie dus een smartphone heeft vraag ik vast de mentimeter app te 
downloaden. Wanneer die op uw smartphone zit kunt u heel makkelijk 
meedoen. (De IPhone biedt deze App gratis aan via de “App store” en andere 
telefoons via “google Play”). 
 

En weet u niet hoe dat moet, zo’n app? Dan is dat misschien wel “a blessing in 
disguise” (een vermomde zegen) want met dit soort vragen legt de nieuwe 
generatie contact met elkaar en kunnen ze elkaar laten zien wat ze weten. 

 
 

Met vriendelijke groet 
John Vrijhof 

Nieuw Hydepark in Doorn 
Mevrouw Cor was afgelopen zomer in het vakantiehuis van de PKN, waar 
verzorging aanwezig was. 
Elke dag lag er bij het ontbijt een spreuk, die ze graag met ons wil delen. 
 

Wie met lege handen staat, kan ze vouwen 

Als je goed kijkt, kun je iedere dag iets moois zien 

Hoop hebben is mooi, hoop geven ook 

Wat wij toeval noemen, is logica bij God 
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Classic Concerts Zandvoort in Agathakerk 

Zaterdag 21 december 
Kerstconcert met de Mastreechter Staar 

Aanvang 20.00 uur, kerk open om 19.30 uur Toegangsprijs: 20 euro 
 

 
Taizé dienst  

Iedere eerste vrijdag van de maand is er een Taizé dienst. 
Vanaf 8 november (’s winters) in de Agatha Kerk in Zandvoort,  
met teksten, gebed, zingen en stilte. Van 19.30-20.00 uur.  
Het inzingen begint om 19.00 uur. 

 
 

Het Goede Uur 
Woensdag 11 december om 13.00 uur 
Adventsviering, die begint met een broodmaaltijd 
 

 
Belangrijke rekeningnummers Kerkrentmeesters: 
ING nummer t.n.v. Ontvanger Protestantse kerk Zandvoort  
    IBAN nummer: NL22 INGB 0000042789     
ABNAMRO, t.n.v. Ontvanger Protestantse Kerk Zandvoort  
    IBAN nummer: NL15 ABNA 0565836889 
ING nummer t.n.v. Kerkrentmeester Protestantse kerk Zandvoort 
    IBAN nummer: NL61INGB 0000089908  
ING nummer Protestants Kerkblad: NL74 INGB 0003534532 
ING nummer Solidariteitskas: t.n.v. Kerkelijk Bureau    
    NL12 INGB 0000478305   
 

 
 
 
 
 

  

DIAKONIE 
Het banknummer van de diaconie is: NL97ABNA0565729780 
Alle rekeningen op nbbles, Bloemenfonds, Diakonie of Zendingaam van: 
DIAC. PROT. GEM. ZVT. Bij stortingen graag vermelden: Pe 
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